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Preencha o quadro acima, não deixando de assinar no local indicado;
A avaliação é individual;
Duração da avaliação é de 01 (uma) hora;
Essa avaliação tem o valor de 60 (sessenta) pontos;
O tempo de tolerância para o início das provas e o tempo de sigilo é de 15 minutos.

QUESTÃO UM: A sociologia tem por objeto de estudo as relações. O que significa o termo
“relações” para a sociologia?
A. O termo designa somente as relações que existem entre as pessoas, bem como as leis
que as regem.
B. O termo designa as relações que os homens constroem com seus semelhantes e com a
natureza para satisfazer suas necessidades.
C. O termo diz respeito somente às relações dos homens com a natureza e com seus
recursos, que permitem a nossa sobrevivência.
D. O termo designa somente as relações de poder, que dividem os homens em várias
classes sociais.
QUESTÃO DOIS: Sobre o sociólogo Emile Durkheim assinale a frase que melhor descreve seu
pensamento:
A. O indivíduo é o elemento primordial para a compreensão da realidade social.
B. Sua base é o Positivismo, filosofia seguida por muitos físicos de sua época e
posteriores, que atribuía à ciência o papel único de constatação dos fatos e de pesquisa
das leis e as relações entre esses fatos.
C. Os fatos sociais são práticas coletivas que exercem coerção sobre os indivíduos, como
a religião, a divisão social do trabalho e a família monogâmica.
D. É um pensamento dialético, que se caracteriza especialmente pelas indicações de
contradições e de conflitos marcantes existentes na sociedade: patrões x trabalhadores,
riqueza x pobreza e mando x obediência.

QUESTÃO TRÊS: Como exemplos de instituições pode-se citar a família, a economia, a
educação. Assinale, entre as frases abaixo, a alternativa que contém uma afirmação
INCORRETA sobre as características das instituições.
A. As instituições não exercem influência sobre os comportamentos
B. Instituições são intencionais, isto é, têm como objetivo a satisfação de determinadas
necessidades sociais;
C. As instituições incorporam, isto é, constroem e apresentam à sociedade valores que
sejam comuns a todos os seus membros;
D. As instituições são relativamente permanentes em seus conteúdos, isto é, são duráveis,
mesmo que possam evoluir e se transformar ao longo do tempo.
QUESTÃO QUATRO: A Sociologia é “a ciência que estuda, de modo metódico e sistemático,
as relações que se sucedem nesses aglomerados humanos que chamamos de sociedade.”
Nesse sentido, o que é uma sociedade?
A. É um grupo de pessoas que têm um objetivo em comum.
B. É uma unidade social artificialmente criada e estruturada, continuamente alterada para
se manter no tempo, e com a função de atingir resultados específicos.
C. É um grupo de pessoas que vivem numa mesma área geográfica.
D. É um agrupamento de homens cujos modos de ser, de sentir, de pensar e de reagir
refletem formas relativamente homogêneas de viver.
QUESTÃO CINCO: As roupas, as ferramentas, os utensílios domésticos e os alimentos
correntemente usados em uma determinada sociedade são:
A.
B.
C.
D.

Elementos imateriais de sua cultura
Elementos materiais de sua cultura
Elementos de sua cultura real
Elementos de sua cultura ideal

QUESTÃO SEIS: A cultura é uma extensa rede de significados sociais, isto é, de significados
compartilhados por todos os membros que fazem parte do conjunto social. Assim, cada
momento, cada elemento, cada objeto, apresenta ao membro do grupo um padrão de
pensamento/ atitude e um modelo de conduta. O que o autor quer dizer com o termo “modelo
de conduta”? Assinale a alternativa CORRETA.
A. Em uma determinada cultura, cada indivíduo é livre para agir como quer.
B. Os membros de determinada sociedade devem sempre seguir os modelos de
comportamento adotados pelos mais velhos.
C. Cada sociedade apresenta aos seus membros determinados padrões de interação com
as outras pessoas e com a natureza. Esses padrões são aprendidos e internalizados
durante o processo de socialização.
D. Todas as culturas impõem aos seus membros os mesmos modelos de comportamento.

QUESTÃO SETE: Assinale a alternativa que emprega CORRETAMENTE os termos “formal” e
“informal”.
A. Os relacionamentos informais não influenciam a motivação, a produtividade, o
ambiente de trabalho e a satisfação de pertencimento à organização.
B. Estatutos, regimentos e regulamentos são elementos informais de uma organização.
C. Os relacionamentos informais influenciam a motivação, a produtividade, o ambiente de
trabalho e a satisfação de pertencimento à organização.
D. Na organização informal, as relações entre os membros vão suceder de modo
impessoal; a relação não se dá de fulano para beltrano, mas de chefe para subordinado,
de coordenador para coordenado.
QUESTÃO OITO: Diante da globalização e do ambiente de crescente competição econômica
que a acompanha, as organizações que querem crescer, ou mesmo sobreviver, precisam
mudar. Mudanças exigem tempo e apresentam sempre algumas dificuldades. É mais difícil
realizar mudanças numa organização quando (assinale a alternativa CORRETA):
A. Os objetivos da organização são claros para todos aqueles que estão diretamente
envolvidos no processo de trabalho.
B. Ignora-se as rotinas – traços culturais positivos ou negativos que favorecem ou não o
alcance dos objetivos propostos.
C. Há sistemas de satisfação (premiação) a serem outorgados àqueles que se
enquadrarem no processo.
D. São definidos etapas e prazos para a realização das mudanças.

QUESTÃO NOVE: Assinale a alternativa verdadeira sobre as relações entre tecnologia e
sociedade.
A. Quando uma tecnologia realmente produz os resultados esperados, pode causar uma
alteração dos modos e das formas pelas quais os membros de um contexto social
passarão a buscar suprimentos para suas necessidades.
B. As relações sociais tendem a ser permanentes, isto é, não se modificam com o
surgimento de novas tecnologias.
C. A utilização de novas tecnologias não altera os sistemas estabelecidos de relações
sociais.
D. Não é correto chamar de tecnologia todos os meios utilizados pelo homem para facilitar
sua conquista de suprimentos.

QUESTÃO DEZ: “Organização é uma unidade social artificialmente criada e estruturada,
continuamente alterada para se manter no tempo, e com a função de atingir resultados
específicos que são a satisfação das necessidades de clientes existentes na sociedade e,
também, a de seus participantes.” (Bernardes e Marcondes, 1999). Qual das características a
seguir NÃO SE APLICA ao conceito de organização.
A.
B.
C.
D.

Tem finalidade e objetivos próprios
É formada por um conjunto de pessoas ou grupos
Não tem continuidade no tempo
Tem coordenação e hierarquia definidos.

